
ĮMONĖS LIKVIDAVIMO PROCESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASKIRTAS LIKVIDATORIUS 

• Perima visą įmonės turtą ir dokumentus iš įmonės 

vadovo; 

• Duomenis apie įmonės likvidavimą ir likvidatorių 

įregistruoja Registrų centre; 

• Viešai paskelbia ir praneša visiems kreditoriams 

apie įmonės likvidavimą; 

• Paruošia įmonės likvidavimo pradžios finansines 
ataskaitas; 

• Nutraukia darbo sutartis su visais įmonės 

darbuotojais; 

• Atsiskaito su visais įmonės kreditoriais; 

• Parduoda, perduoda dalyviams arba nurašo likusį 
įmonės turtą; 

• Išieško skolas iš įmonės skolininkų, arba jas 
parduoda ar nurašo; 

• Paruošia įmonės likvidavimo pabaigos finansinę 

ataskaitą ir likvidavimo aktą; 

• Uždaro sąskaitas kredito įstaigose; 

• Sutvarko ir perduoda visus įmonės dokumentus 

toliau saugoti miesto archyvui; 

• Pateikia prašymą VĮ Registrų centrui išregistruoti 

likviduotą įmonę. 

 

MES JUMS GALIME PADĖTI 

• Pasiūlysime įmonės likvidatorių; 

• Esant poreikiui, sutvarkysime buhalterinę apskaitą; 

• Paruošime dalyvių sprendimo dėl juridinio asmens 

likvidavimo projektą; 

• Operatyviai ir profesionaliai atliksime visas juridinio 

asmens likvidavimo procedūras; 

• Nuolat informuosime juridinio asmens dalyvius apie 

likvidavimo eigą; 

• Atsakysime į visus klausimus, susijusius su 

likvidavimo procesu; 

• Konsultuojame ir patariame nemokamai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIKVIDAVIMO TERMINAS 

• Be Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) 

pažymos apie įmonės atsiskaitymą su biudžetu ir 

pinigų fondais VĮ Registrų centras įmonės 
neišregistruos; 

• VMI nėra nustatytas terminas, per kurį ji turi 

pateikti pažymą VĮ Registrų centrui; 

• Prieš išduodant pažymą, VMI sprendžia dėl tyrimo 

arba patikrinimo atlikimo; 

• Jeigu nusprendžia atlikti tyrimą arba patikrinimą, 
likvidavimo procesas gali užtrukti patikrinimo 

laikotarpiui. Patikrinimo metu VMI gali priskaičiuoti 

papildomų mokesčių, kuriuos likviduojama įmonė 

privalės sumokėti; 

• Taigi, įmonės likvidavimo terminas priklauso nuo 

VMI veiksmų, ir gali trukti nuo 3 mėnesių iki kelerių 

metų. 

LIKVIDUOJAMOS ĮMONĖS: 
AB, UAB, IDV, MB, VšĮ, ŽŪB, 

ASOCIACIJOS 

 

 

Įmonės dalyviai (akcininkai, dalininkai, 

nariai, savininkas) priima sprendimą: 

• likviduoti įmonę 

• paskirti įmonės likvidatorių 

 

 

SVARBU: 

• Draudžiama likviduoti nemokią  
įmonę (turinčią pradelstų skolų). 

• Likvidatoriumi gali būti tik fizinis 
asmuo. 

VĮ Registrų centras išregistruoja 

likviduotą įmonę, gavęs: 

• likvidavimo aktą; 

• miesto archyvo pažymą; 

• Valstybinės mokesčių inspekcijos 

pažymą apie įmonės atsiskaitymą su 

biudžetu ir pinigų fondais. 
 

 

Likvidavimo proceso išlaidas sudaro: 

• Buhalterinės apskaitos sutvarkymas - nuo 

150,00 Eur už visą procesą. 

• Likvidatoriaus atlyginimas - nuo 500,00 

Eur už visą procesą. 

• Dokumentų sutvarkymo ir pridavimo 

saugoti į miesto archyvą išlaidos priklauso 

nuo dokumentų kiekio. 

 

 

 


